
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY GIŻYCKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2018 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1868) nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu 

sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

Niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na temat oceny realizacji w 2017 r. „Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 – 

2017”, ponieważ zgodnie z zapisami rozdziału IV punktu 3 załącznika do uchwały nr III.28.2015 Rady Powiatu 

w Giżycku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2017, stanowi ona 

odrębny dokument, który do końca marca każdego roku przedkładany jest Radzie Powiatu w Giżycku. 

Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, trwającej od dnia 10 stycznia 2017 r. do 

dnia 9 stycznia 2020 r., określa Zarządzenie nr 1.2017 Starosty Giżyckiego z dnia 3 stycznia 2017 r. (zmiany: 

Zarządzenie nr 13.2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.). 

Skład Komisji w 2017 roku 

W skład Komisji wchodzili: 

1) Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki – Przewodniczący Komisji; 

2) Mirosław Dariusz Drzażdżewski – radny delegowany przez Radę Powiatu w Giżycku; 

3) Marian Mieńko – radny delegowany przez Radę Powiatu w Giżycku; 

4) Adam Rudnicki / Sławomir Ozygała – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji 

w Giżycku; 

5) Jacek Tarnacki – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji  w Giżycku; 

6) Artur Tomaszewski – przedstawiciel 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego; 

7) Jerzy Dukiel – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku; 

8) Jarosław Sroka – przedstawiciel Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. 

W pracach Komisji uczestniczył Grzegorz Ryński – Prokurator Rejonowy w Giżycku, wskazany przez 

Prokuratora Okręgowego w Olsztynie. 

W pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku brały udział z głosem doradczym następujące osoby: 

1) Dariusz Baniewski – przedstawiciel spółki z o.o. „Szpital Giżycki”; 
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2) Maciej Ambroziak – Komendant Straży Miejskiej w Giżycku; 

3) Arkadiusz Zych – przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku 

4) Joanna Stabińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

5) Jacek Martun – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Giżycku 

W czerwcu 2017 r. skład Komisji został zaktualizowany w związku ze zmianami kadrowymi na 

stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku. 

Do zadań komisji należy: 

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli. 

4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 

i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1. 

6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4. 

7. Opiniowanie zleconych przez Starostę innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w okresie sprawozdawczym (tj. od 1 stycznia 2017 r. do 

31 grudnia 2017 r.) odbyła 5 posiedzeń. 

POSIEDZENIA KOMISJI: 

I.  I posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 10 lutego 2017 r. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Wręczenie aktów powołania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji. 

2. Złożenie informacji o pracy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w 2016 r. 

3. Złożenie informacji o pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku w 2016 r. 

4. Złożenie informacji o pracy Straży Miejskiej w 2016 r. 

5. Złożenie informacji dotyczącej stanu przestępczości i zakresu jej zwalczania na terenie Powiatu 

Giżyckiego przez Prokuraturę Rejonową w Giżycku w 2016 r. 

6. Informacja nt. zasad postępowania i współpracy służb powiatowych przy zwalczaniu afrykańskiego 

pomoru świń. 

Ad.1. Wręczenie aktów powołania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji. 

Starosta wręczył akty powołania do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, która będzie trwała 

3 lata tj. od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 9 stycznia 2020 r. 

Ad. 2. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w  Giżycku za 

2016 rok oraz informację o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego.  

W 2016 r. stwierdzono 1.006 przestępstw ogółem (w 2015 r. – 1.017). Policjanci wykonali 5.391 służb 

patrolowych i obchodowych (w 2015 r. – 4.716). Przeprowadzonych zostało 5.768 interwencji (w 2015 r. – 

5.039). Odnotowano 41 wypadków drogowych oraz 521 kolizji drogowych. W wypadkach drogowych zginęło 

7 osób (10 w 2015 r.), a 54 zostało rannych (59 w 2015 r.). Zatrzymano 95 nietrzeźwych kierujących (81 

w 2015 r.). Ujawnionych zostało 6.121 wykroczeń, nałożono 4.268 mandatów, skierowano 887 wniosków do 

sądów, zastosowano 393 pouczenia. Zatrzymano 35 osób poszukiwanych listami gończymi, odnaleziono 
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149 osób zaginionych. W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych było łącznie 762 osoby (692 w 2015 r.). 

Doprowadzono w celu wytrzeźwienia 365 osób. Zabezpieczano 10 imprez masowych, w tym 1 sportową i 9 

kulturalno-rozrywkowych. Policjanci uczestniczyli w programach profilaktycznych jako organizator lub 

współorganizator. Od połowy września 2016 r. funkcjonowała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, 

odnotowano 89 zgłoszeń, z czego 12 zostało potwierdzonych. Najczęściej zgłaszane było: spożywanie alkoholu 

w miejscu niedozwolonym, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz parkowanie w miejscu niedozwolonym. 

W 2016 r. wykonano 90 służb na wodzie (99 w 2015 r.). 

Ad. 3. Przedstawiono informację z realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej Powiatu Giżyckiego 

w 2016 roku. 

W roku 2016 wystąpiło 1.009 zdarzeń (w 2015 r. – 1.018). Największa ilość pożarów wystąpiła 

w miesiącu kwietniu, co spowodowane było wiosennym wypalaniem suchych traw. Spośród służb 

współdziałających przy działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w 2016 roku, najwięcej działań 

prowadzono z Policją (232) oraz Pogotowiem Ratunkowym (181). Najwięcej razy interweniowała jednostka 

OSP Miłki (132 tj. 21%), OSP Spytkowo (131 tj. 21%), i OSP Wydminy (130 tj. 21%). Straż ma poważne 

wsparcie w jednostce wojskowej (Wojskowa Straż Pożarna – 20 interwencji w 2016 r.). Tak jak w latach 

ubiegłych przyczyną największej liczby pożarów w 2016 były podpalenia – 181 oraz nieprawidłowa 

eksploatacja urządzeń ogrzewczych – 59. Najczęstszymi przyczynami powstania miejscowych zagrożeń były: 

„huragany, silne wiatry” (263) i „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu” (138,) 

„nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie” (79). Najwięcej miejscowych 

zagrożeń (241) spowodowanych było przez silne wiatry oraz (141) wystąpiło w transporcie drogowym. Od 

kilku lat utrzymuje się również duża liczba zdarzeń na obszarach wodnych (35) i działań przy działaniach 

medycznych (44). W 2016 roku na akwenach wodnych powiatu giżyckiego prowadzono 35 działań, w tym: 

7 razy udzielano pomocy zwierzętom, 5 razy udzielano pomocy ludziom, 6 razy zabezpieczano imprezy 

masowe, 4 razy usuwano rozlewy ropopochodne, 8 razy prowadzono poszukiwania ludzi w tym 5 razy 

wydobywano zwłoki spod wody. Prowadzono również działania poza terenem powiatu giżyckiego (15 razy). 

Były to głównie poszukiwania ludzi i wydobycie zwłok. Ogółem w 2016 r. przeprowadzono 61 kontroli, 

w tym: 30 podstawowych, 7 sprawdzających i 24 pozostałe. Przeprowadzono ogółem 19 kontroli w obiektach 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (150 obiektów). W trakcie kontroli stwierdzono 43 nieprawidłowości 

w zabezpieczeniu ppoż. obiektów i terenów, wydano 2 decyzje administracyjne. W oparciu o czynności 

kontrolno-rozpoznawcze wydano 47 opinii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów, 

w tym 11 dla organizatorów imprez masowych. W 2016 r. wystąpiły dwa poważne zdarzenia na terenie 

powiatu, pierwsze na początku stycznia tj. katastrofa kolejowa w Wężówce: w składzie 31 cystern z żywicą 

mocznikową nastąpiło rozerwanie zestawu, 4 cysterny uległy rozszczelnieniu i nastąpił spory wyciek. Drugie 

zdarzenie pod koniec roku 2016 r. to pożar hali produkcyjnej firmy Trans-Żwir o powierzchni 1800 m2. Straty 

szacowane są na około 4,5 mln zł. 

Ad. 4. Przedstawiono informację o pracy Straży Miejskiej w 2016 r. 

W 2016 r. Straż Miejska podjęła 4.780 interwencji (w 2015 r. – 7.028). W 2016 r. były to w większości 

zdarzenia związane z naruszaniem bezpieczeństwa i porządku w komunikacji a także spożywaniem alkoholu. 

Wystawiono łącznie 1.153 patrole (967 w 2015 r.), z czego 417 zmotoryzowanych, 31 rowerowych, 

334 pieszych i 371 patroli z policją. Zabezpieczano 10 imprez masowych, oraz wiele innych wydarzeń 

publicznych: procesji, zgromadzeń, imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych. We wrześniu 2016 r. 

rozpoczęto akcję prewencyjno-profilaktyczną w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych „Giżycko 

mówi nie dla hejtu”. Dla celów szkoleń zakupiono również zestaw alkogogli. Prowadzono również akcję 

edukacyjną dotyczącą spalania odpadów w piecach oraz akcję opieki nad bezdomnymi: sprawdzano gdzie 

przebywają, jaki jest ich status. Dzięki pomocy Straży Miejskiej w ubiegłym roku 4 osoby zostały umieszczone 

w specjalnych schroniskach dla bezdomnych poza naszym powiatem. Miasto jest w trakcie modernizacji 

monitoringu ulicznego. W 2016 r. miały miejsce 3 napaści na strażników. 

Ad. 5.  Przedstawiono informacje dotyczące stanu przestępczości i zakresu jej zwalczania na terenie 

Powiatu Giżyckiego przez Prokuraturę Rejonową w Giżycku w 2016 r. 

Prokuratura Rejonowa w Giżycku obsługuje powiat giżycki i węgorzewski. W 2016 r. do Prokuratury 

Rejonowej w Giżycku wpłynęło 1.968 spraw, w tym 1.114 z powiatu giżyckiego (w 2015 r. – 1.748 spraw, 

w tym 963 z powiatu giżyckiego). Wszczęto 1.146 postępowań przygotowawczych, z czego 196 śledztw. 

Załatwiono 1.959 spraw (w 2015 r. – 1.761). Skierowaniem sprawy do sądu tj. aktem oskarżenia i wnioskiem 

o warunkowe umorzenie postępowania karnego załatwiono łącznie 627 spraw wobec 735 osób. Odmową 
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wszczęcia postępowania zakończono 627 spraw. Ilość zawieszonych spraw wyniosła 92. Ilość zastosowanych 

środków zapobiegawczych wyniosła: 49 tymczasowych aresztowań, 9 poręczeń majątkowych, 72 dozory 

policji, 17 nakazów opuszczenia lokalu mieszkalnego połączonych z zakazem zbliżania się do osób. 

Zastosowano zabezpieczenia majątkowe w stosunku do 28 osób, zabezpieczając mienie łącznej wartości 

948.019 zł, co daje średnio po 33.857,82 zł na osobę oskarżoną. Liczba osób osądzonych wynosiła 652. 

Uniewinniono 6 osób. W 2016 r. na Prokuraturę Rejonową w Giżycku przypadało 10 stanowisk 

orzeczniczych, w tym 8 prokuratorskich i 2 stanowiska asesorskie, z czego realnie obsadzonych było 

maksymalnie 8 etatów orzeczniczych. Faktyczne średnie miesięczne obciążenie zadaniami służbowymi 

prokuratorów i asesorów wynosi 20,5 spraw. 

Ad. 6. Informacja nt. zasad postępowania i współpracy służb powiatowych przy zwalczaniu 

afrykańskiego pomoru świń. 

14 grudnia 2016 roku odbyło w tej sprawie specjalne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Przećwiczono teoretycznie przypadek pomoru. Jak się okazało największym problemem może być znalezienie 

miejsca na szybkie zutylizowanie dużych ilości sztuk ubitych. Zwrócono się w tej sprawie do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. ZUOK udzielił odpowiedzi, iż nie ma 

możliwości utworzenia punktu (grzebowiska) na jego terenie. 

Poinformowano, iż jest problem z ptasią grypą, są już dwa ogniska w województwie warmińsko-

mazurskim. W roku 2016 poza przypadkiem gruźlicy u żubrów, nie mięliśmy do czynienia z występowaniem 

chorób zakaźnych na terenie powiatu giżyckiego. Jeśli chodzi o Afrykański Pomór Świń do września 2016 r. 

mieliśmy 21 ognisk. Oprócz tego przypadki Afrykańskiego Pomoru Świń u padłych dzików, ustrzelonych 

dzików i dzików z kolizji wskazują na to, że ten pomór stopniowo przesuwa się w kierunku m.in. północno-

zachodnim, jest już 50km od granicy naszego powiatu. W chwili obecnej mamy do czynienia z grypą ptasią, 

która ma na dzień dzisiejszy 44 przypadki stwierdzone u dzikiego ptactwa na terenie całej Polski i stwierdzono 

44 ogniska (czyli stwierdzono chorobę) w gospodarstwach, w których uruchamiamy procedury, które łączą się 

z wybiciem ptactwa z tych miejsc. Województwo warmińsko-mazurskie to jest 25% produkcji drobiu w Polsce. 

Zagrożenie jest bardzo duże. 20 grudnia 2016 r. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie w sprawie 

podjęcia środków zwalczania wysoko zjadliwej grypy ptaków, które weszło w życie 28 grudnia i nakazuje 

bezwzględne zamknięcie każdego drobiu, wyłożenie mat dezynfekcyjnych, zwiększenie zasad bioasekuracji, 

powstał obowiązek również wobec drobiu zagrodowego. To rozporządzenie nie dotyczy tylko ptactwa 

trzymanego w pomieszczeniach mieszkalnych tj. papużki, kanarki itp. Natomiast gołębie, kury, gęsi, kaczki, 

perlice, pawie, wszytko powinno być zgłoszone. 

II.  II posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 14 marca 2017 r. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniach budowlanych 

i podejmowanych działaniach w 2016 r. 

2. Ocena realizacji w 2016 r. zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2017”. 

Ad. 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił informację o zagrożeniach 

budowlanych i podejmowanych działaniach w 2016 r. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził 75 kontroli (w 2015 r. – 144), rozpatrzył 

49 skarg obywateli (61 w 2015 r.), wydał 94 decyzje i postanowienia (154 w 2015 r.). Wniesiono 2 opłaty 

legalizacyjne w wysokości 30.000 zł oraz wystawiono 15 mandatów karnych na kwotę 1.900 zł. 

W porozumieniu z komendantem straży pożarnej przeprowadzono spotkanie informacyjne dla zarządców 

wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, był również kierownik spółdzielni kominiarskiej. 

Omówiono przykłady z życia wzięte i kwestie formalno-prawne dotyczące obowiązków zarządców 

i właścicieli nieruchomości. Inspektor poinformował o sytuacji budynku przy ul. Wyzwolenia 5, wielokrotnie 

podejmowano próby dotarcia do właściciela budynku, nie odbiera naszej korespondencji, skierowano wnioski 

do organów ścigania. Policja umorzyła śledztwo, ponieważ nie stwierdzono znamion czynu zabronionego. 

Podobnie jest na stacji paliw przy stadionie, właściciel 4 lata się nie stawia na żadne wezwania, wielokrotnie 

kierowane były wnioski o ukaranie. Policja umorzyła śledztwo, ponieważ nie stwierdzono znamion czynu 

zabronionego. Spółka BM Kobylin, która zakończyła swoją działalność w zakresie hodowli świń w Rantach, 
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nie wykonywała od paru lat decyzji nakazujących rozbiórki budynków. Spółka jest w upadłości 

a nieruchomości są w księgach wieczystych obciążone na kwotę 27 mln zł. 

Ad. 2. Dokonano oceny realizacji w 2016 r. zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i  Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2017”. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawionych danych Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

pozytywnie oceniła realizację w 2016 r. przez poszczególne podmioty zadań „Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2017”. 

III.  III posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 22 maja 2017 r. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Przedstawienie przez poszczególne służby przygotowań do sezonu letniego. 

2. Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016. 

3. Informacja Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska za rok 2016. 

Ad. 1. Przedstawiono przygotowania poszczególnych służb do sezonu letniego. 

Na podstawie informacji złożonych przez poszczególne służby stwierdzono pełne przygotowanie do 

sezonu letniego. 

Komenda Powiatowa Policji wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 

o dodatkowe wsparcie kadrowe w sezonie letnim. Złożono wniosek na 14 osób (12 policjantów do Giżycka i 2 

do Rynu) oraz dwa radiowozy i łódkę. Jednostki straży pożarnej są w gotowości, w pełni wyposażone, 

realizowane są liczne ćwiczenia. Straż Miejska skontrolowała wszystkie place zabaw, urządzenia użyteczności 

sportowej czy rekreacyjnej, pod kątem bezpieczeństwa. W ramach prelekcji w szkołach i przedszkolach kładzie 

się nacisk na bezpieczne zachowania podczas wakacji. Kompletowany jest sprzęt potrzebny do wspomagania 

innych służb. Kupiono piłę motorową, celem wspierania straży pożarnej przy usuwaniu skutków różnych klęsk 

żywiołowych. Nadleśnictwa Giżycko i Borki co roku robią przeglądy sanitarne lasów pod względem drzew 

zagrażających szlakom komunikacyjnym. Prowadzona jest kontrola sanitarna pól biwakowych przed sezonem, 

do tego kontrole doraźne pól i szlaków odnośnie śmieci. Wszyscy dzierżawcy pól biwakowych muszą dbać 

o teren i przylegający do niego las. 

Remontowany jest Kanał Niegociński, jest on całkowicie zamknięty dla żeglugi, wykonawca ma 

przekazany plac budowy. Jest problem na odcinku Kanału Giżyckiego – od mostu obrotowego do jeziora 

Niegocin. Proponowano montaż światła czerwonego i zielonego na końcu kanału, przy Dalbie. 

Ad. 2.  Inspektor Sanitarny przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

giżyckiego za rok 2016.  

W 2016 roku w naszym powiecie pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wg 

ewidencji były 1.653 obiekty (w 2015 r. 1.666), skontrolowano 1.130 obiektów (1.160 w 2015 r.), w których 

przeprowadzono 2.040 kontroli sanitarnych, w tym: 83 kontrole i wizytacje z zakresu zapobiegawczego 

nadzoru sanitarnego, 233 dochodzenia epidemiologiczne dotyczące opracowania chorób zakaźnych oraz 

3 wizytacje w ramach promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej. Dokonano 824 badania w swoim zakresie, 

pobrano do badań laboratoryjnych 329 próbek. Wydano 847 decyzji administracyjnych, w tym 394 decyzje 

płatnicze, 53 postanowienia (w tym 1 o nałożeniu grzywny na kwotę 500 zł) oraz 15 tytułów wykonawczych. 

Za zaniedbania sanitarno-higieniczne nałożono 8 mandatów karnych na kwotę 1.400 zł. W ogólnej ocenie stan 

sanitarno-epidemiologiczny naszego powiatu w 2016 roku był dobry. W sezonie 2016 zbadano wodę na 

zlecenie organizatorów z 19 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 

Ad. 3. Przedstawiono informację o stanie środowiska i funkcjonowaniu inspekcji ochrony 

środowiska na obszarze Powiatu Giżyckiego.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku przeprowadza działania 

inspekcyjno-monitoringowo-kontrolne na terenie 6 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego tj. pow. ełckiego, 

giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Łącznie w 2016 r. przeprowadzono 

425 kontroli (w 2015 r. – 239), którymi objęto 226 podmioty gospodarcze (156 w 2015 r.). Na terenie powiatu 

giżyckiego tych kontroli przeprowadzono 48. 
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IV.  IV posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 25 sierpnia 2017 r. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Przedstawienie przygotowania placówek oświatowych w zakresie mogących w nich wystąpić zagrożeń. 

Ad. 1. Przedstawienie przygotowania placówek oświatowych w zakresie mogących w nich wystąpić 

zagrożeń. 

Reforma oświatowa dotknęła wszystkie gminy. Zaszły zmiany w sieci szkolnej, od 1 września br. 

nie będzie już żadnego gimnazjum, będą szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi aż do ich 

wygaszenia. 

Gimnazjum nr 2 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 39 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 

2 z Oddziałami Gimnazjalnymi. Do szkoły uczęszczać będą uczniowie klas I, IV, i VII oraz gimnazjaliści klas 

II i III z wygaszonego Gimnazjum nr 2. 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 6 w Giżycku 

z jednoczesnym przeniesieniem siedziby szkoły podstawowej do siedziby gimnazjum przy ulicy Gimnazjalnej. 

Jednocześnie zmieniono numer porządkowy tej szkoły podstawowej z 6 na 1. Uczniowie dotychczasowego 

Gimnazjum nr 1 nie zmienią miejsca pobierania nauki. W szkole przeprowadzono remont mający na celu 

dostosowanie warunków do potrzeb małych dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I–III (dostosowanie toalet, 

sal lekcyjnych, szatni, adaptacja sali na oddział przedszkolny). 

Zespół Szkół nr 1 w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50, składający się do tej pory ze Szkoły Podstawowej nr 

3 i Gimnazjum nr 3 stanie się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja 

Kopernika w Giżycku. Uczniowie II i III klas gimnazjum dokończą naukę na „Wilanowie”. 

Pozostałe sześcioletnie szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 7) staną 

się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. 

Gmina Miejska jest też organem prowadzącym dla dwóch miejskich przedszkoli – Przedszkola Miejskiego 

nr 1 z Oddziałem Integracyjnym przy ul. Drzymały 9 oraz Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Jagiełły 3. 

Oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich (tzw. „zerówka”) będą utworzone w SP1, 3, 4 i 7. 

W celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do potrzeb małych dzieci oraz ze względu na 

konieczność poprawy warunków do nauki i pracy przeprowadzono remont. Dodatkowo wyremontowano 

nawierzchnię od strony szpitala. Trwa naprawa chodnika od strony Wieży Ciśnień. Przeprowadzono remont 

łazienek, korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2. Łączne wydatki związane 

z dostosowaniem szkół do reformy to ok. 1,3 mln zł  (remonty, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 

w tym mebli dla uczniów). 

W gminie Giżycko sieć szkół jest utrzymana tak jak była. Do wygaszenia gimnazjum, będą funkcjonowały 

oba gimnazja. Gmina ma w Wilkasach szkołę podstawową, w tej chwili ośmioklasową. Trzeba było 

wyremontować niektóre pomieszczenia, w tym roku były to małe nakłady finansowe, kosmetyczne remonty 

toalet, wymiana sedesów z większych na mniejsze w związku z dostosowaniem do przedszkolaków. Oddziały 

przedszkolne, w okresie przejściowym, będą się mieściły w gimnazjum. Są jeszcze dwie szkoły podstawowe – 

w Upałtach, Bystrym oraz Gimnazjum w Bystrym. 

W gminie Wydminy w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest Szkoła Podstawowa ze szkołami 

filialnymi w Talkach i Zelkach, oddziały przedszkolne, Gimnazjum, które jest wygaszane i Samorządowe 

Liceum Ogólnokształcące. W Gawlikach Wielkich zostaje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi. 

W szkołach prowadzone będą programy profilaktyczne dotyczące uzależnień, dopalaczy, nie palenia 

tytoniu, ale również program realizowany od 12 lat tj. "Trzymaj Formę”. Szkoły w tym zakresie działają 

prężnie, prawie wszystkie uczestniczą w programach profilaktycznych jak np. „ARS – czyli jak dbać o miłość” 

(głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji 

psychoaktywnych przez młodzież np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy, także w kontekście 

przyszłych ról rodzicielskich). 

Działania na rzecz bezpieczeństwa w szkołach są wykonywane całorocznie. Wakacje służą przede 

wszystkim przygotowaniu od strony technicznej poprzez wykonanie drobnych remontów, czy wskazań 

organów tj. Sanepidu czy Straży Pożarnej. Przedstawiciele szkół z gmin poinformowali, że placówki są gotowe 

do pracy w nowym roku szkolnym. Zabezpieczone są dojazdy dzieci do szkół. 
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V.  V posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 24 listopada 2017 r. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Powiecie Giżyckim w 2017 roku. 

Ad. 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Powiecie Giżyckim w 2017 roku. 

Przedstawiono porównanie 2016 roku do 3 kwartałów 2017 roku: 

41 wypadków w 2016 r. (30 w 2017 r.); 521 kolizji w 2016 r. (437 w 2017 r.); 7 wypadków śmiertelnych 

w 2016 r. (2 w 2017 r.); 54 rannych w 2016 r. (35 w 2017 r.); 95 nietrzeźwych kierujących w 2016 r. (63 

w 2017 r.); 3.609 wykroczeń drogowych w 2016 r. (3.608 w 2017 r.). W 2016 r. zatrzymano 72 prawa jazdy, 

w tym 22 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, 

natomiast po trzech kwartałach 2017 r. zatrzymano 192 prawa jazdy, w tym 131 za przekroczenie 

dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Ten duży wzrost był spowodowany 

likwidacją oznakowania samochodu, gdy jest nieoznakowany jego efektywność jest znaczenie większa. 

W 2017 r. na drogach powiatowych zamontowano 715 sztuk znaków drogowych, wyczyszczono ponad 

1.000 sztuk znaków pionowych, oznakowano miejsca szczególnie niebezpieczne na drogach powiatowych, 

szczególnie łuki, na których postawiono tzw. słupki prowadzące, tablice prowadzące, oznakowano drzewa 

w skrajni, zamontowano koroblaski tj. specjalne odblaski wykorzystywane do oznaczenia drzew przy drodze, 

wyprofilowano 57 km dróg gruntowych, przeprowadzono renowacje 53 km rowów, ustawiono ponad 800 mb 

barier na drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych, naprawiono ponad 209 m poręczy, wygrodzeń dla 

pieszych, ścięto pobocza na powierzchni ponad 10.000 m
2
, zlecono odtworzenie oznakowania poziomego 

w mieście Giżycko oraz w miejscowościach na terenie powiatu na zamiejskiej sieci dróg. Zlecono konserwacje 

6 przepustów, zlikwidowano ponad 2.500 zastoisk wody. Zrealizowano dwie większe inwestycje – przebudowę  

skrzyżowania w Paprotkach i Kruklankach (1.500 m w kierunku Jeziorowskich) w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Wzmocniono odcinek 450 m drogi w Starej Rudówce, ponad 200 m w Gajrowskich, 

280 m w Danowie, 900 m drogi Wilkasy-Wronka i ponad 900 m drogi Ryn-Knis. Zlikwidowano 4 przełomy. 

Na terenach zamiejskich przebudowano 5 km drogi. Trwa przebudowa ul. Kolejowej. Wyremontowano 

odcinek ul. Białostockiej. Zrealizowano remont chodnika z przejściem dla pieszych przy ul. Daszyńskiego 

(782 mb nawierzchni).  

Na drogach wojewódzkich będących w zarządzie rejonu w Kętrzynie w roku 2017 (do końca lutego) 

wycięto 11 drzew przy drogach. Na przełomie roku 2017/2018 planowanych jest do wycinki jeszcze 38 drzew. 

Remonty cząstkowe objęły ponad 2.700 m
2
, wymieniono bądź naprawiono 133 znaki, zajęto 5 wiatrołomów, 

ustawiono bariery energochłonne na drodze wojewódzkiej 643 w miejscowości Strzelce (po obu stronach 

148 m). Trwa przebudowa mostu na Pięknej Górze, planowane zakończenie inwestycji na wiosnę 2018 r., 

przed rozpoczęciem żeglugi.  

Na drogach krajowych inwestycją, która na pewno poprawi bezpieczeństwo jest przebudowa ul. 

Obwodowej i budowa ronda turbinowego. W 2017 r. wykonano bieżące utrzymanie dróg i mostów na kwotę 

ok. 2 mln. zł. 

 Starosta Giżycki 

Wacław Strażewicz 
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